
Hasta Güvenliği Kurs Eğitmenleri:
Prof. Dr. Zuhal AYKAÇ - Prof. Dr. Hilal AYOĞLU - Dr. Serhan ÇOLAKOĞLU - Prof. Dr. Nurten BAKAN - Prof. Dr. Ömür ERÇELEN
Doç. Dr. Yetkin ÖZER - Dr. Yeşim Andıran ŞENAYLI - Doç. Dr. Seyhan YAĞAR

Saat Konu Konuşmacı

09:00 - 09:30 Kayıt ve Açılış

TARD Başkanı Prof. Dr. Ömer Kurtipek
TARD Hasta Güvenliği Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Zuhal Aykaç

09.30 - 10.00 Anestezi’de Hasta Güvenliği Prof. Dr. Zuhal Aykaç

Anestezi’de Hasta Güvenliği Neden Önemlidir?
Helsinki Anesteziyoloji’de Hasta Güvenliği Bildirgesi
 (WHO) ve (WFSA) tarafından oluşturulan “Güvenli Anestezi Uygulaması İçin Uluslararası Standartlar“

10.00 - 10.30 Hasta Güvenliği Kültürünün Oluşturulması, Hasta Merkezli Sağlık Bakımı Doç. Dr. Yetkin Özer

Güvenlik kültürünün tanımı, kabulü ve yaygınlaştırılması, hastane veya ünitede uygun hasta güvenliği anketleri yapılarak 
mevcut durumun belirlenmesi, projenin planlanması.
Hedefler:
-Kültür kavramının anlaşılması.
-Güvenlik kültürü kavramının anlaşılması.
-Hasta güvenliği kültürü kavramının güvenlik kültürü kavramı ile ilişkilendirilmesi.
-Hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasındaki aşamaların anlaşılması.
-Hasta güvenliği kültürü oluşturulurken projenin nasıl yürütüleceğinin anlaşılması.

10.30 - 11.00 Hasta Güvenliği Araştırmaları Dr. Yeşim Şenaylı

Hasta güvenliği araştırmaları neden önemlidir, araştırma tipleri, hangi tip araştırma hangi durumda yapılmalıdır,
araştırmalardan neler öğrenilebilir (önceden yapılmış çalışma örnekleriyle interaktif olarak).
Hedefler:
-Hasta güvenliği ile ilgili araştırmaların öneminin anlaşılması.
-Araştırmaların hangi tiplerde olabileceğinin anlaşılması.
-Araştırma planlarken hangi tipte bir araştırma olması gerektiğinin anlaşılması.
-Hasta güvenliği alanında yapılmış önemli çalışmalardan örnekler gözlemleyerek, nasıl yorumlanacağının anlaşılması.

11.00 - 11.20 Kahve Arası

11.20 - 11.50 Hataların Kaynakları Prof. Dr. Hilal Ayoğlu

Ana neden analizi nedir nasıl yapılmalıdır, Hastada oluşan zararın kaynağı ne olabilir; çalışan eğitimi, çalışma ortamı,
organizasyon, takım çalışması, sistem, hasta kökenli.
Hedefler:
-Hataların kaynaklarının anlaşılması.
-Ana nedenin belirlenip, analizinin nasıl yapılacağının anlaşılması.
-Hata kaynaklarının ayrıntılı olarak anlaşılması.

11:50 - 12:20 Hataların Raporlanması Doç. Dr. Seyhan Yağar

Hataların raporlanmasında kullanılabilecek sistemler, çalışanların raporlama için cesaretlendirilmesi, verilerin güvenliğinin 
sağlanması. (Katılımcılarla interaktif şekilde ünitelerindeki raporlama sisteminin durumu tartışılacaktır.)
Hedefler:
-Hata raporlanmasının önemi ve nasıl yapılabileceğinin anlaşılması.
-Soru-cevap kısmında kendi ünitelerindeki hata raporlama sisteminin durumu ve eksikleri konusunda farkındalık oluşturul-
ması.
-Hata raporlanmasında veri gizliliğinin gerekliliği ve nasıl yapılması gerektiğinin anlaşılması.
-Raporlamanın nasıl arttırılacağının anlaşılması.



12.20 - 13.30 Yemek Arası

13.30 - 14.00 Klinik Risk Yönetimi, Hataların Önlenmesi Prof. Dr. Ömür Erçelen

Sistem oluşturma, disiplinler arası takım çalışması, örnek modeller üzerinden çalışılacaktır.
Hedefler:
-Klinik risk yönetiminin ve öneminin anlaşılması.
-Risk yönetiminde risk, fayda ve maliyet analizinin yapılması gerekliliğinin ve nasıl yapılacağının anlaşılması.
-Hangi risklerin ve ne kadar azaltılabileceğinin incelenmesi konusunun anlaşılması.
-Risklerin nasıl yönetileceğinin, sistem oluşturmanın ve disiplinler arası sistem oluşturmanın anlaşılması.
-Örnek risk yönetimleri üzerinden genel bir bakış açısı sağlanması.

14.00 - 14.30 Standart Çalışma Prosedürleri ve Rehberler Prof. Dr. Nurten Bakan

Standart prosedür ve rehberler neden gereklidir, nasıl oluşturulmalıdır, pratiğe nasıl geçirilebilir.
Hedefler:
-Standart çalışma prosedürü ve rehber kavramının anlaşılması.
-Standart çalışma prosedürleri ve rehberlerin gerekliliğinin anlaşılması.
-Prosedür ve rehberler oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin anlaşılması.
-Prosedür ve rehberler pratikte kullanılırken yaşanabilecek sorunlar ve nasıl aşılması gerektiğinin anlaşılması.

14.30 - 14.50 Kahve Arası

14.50 - 15.20 Hasta Güvenliği İhlallerinin Hukuki Sonuçları Dr. Serhan Çolakoğlu

Hasta güvenliği ve malpraktis ilişkisi neden önemlidir, hasta güvenliği ihlallerinin hukuki sonuçları nelerdir, istenmeyen 
sonuçlarda tıbbi hata-komplikasyon-malpraktis ayrımı örnek olaylar üzerinden incelenecektir.
Hedefler:
-Hukuki sonuç kavramının anlaşılması.
-Hasta güvenliği ve malpraktis ilişkisinin anlaşılması.
-Tıbbi ve hukuki yönleriyle, öngörülebilir/önlenebilir kavramlarının anlaşılması.
-Tıbbi hata-komplikasyon-malpraktis ilişkisinin anlaşılması.

15.20 - 16.00

Örnek Olay Üzerinden Hasta Güvenliğinin Gruplar Oluşturularak İnteraktif 
İncelenmesi
(Olayın incelenmesi için değerlendirme formu oluşturularak gruplara dağıtılıp 
ilgili bölümlerdeki inceleme raporlarını bildirmeleri istenecektir)

Tüm eğitmenler

Hedefler:
-Örnek bir olay üzerinden olay tespitinin, hata analizinin, hata kaynaklarının, hataların kök analizinin, alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi ile kursun verimliliğinin değerlendirilmesi.

16.00 - 16.30 Kapanış, Geri Bildirimler, Sertifika dağıtılması


